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TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KÌ II 

      TỔ: LỊCH SỬ                                                    MÔN: LỊCH SỬ 12CB 

 

 

 

Câu 1:  Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền 

Nam trong điều kiện lịch sử nào? 

 A.  Quân Mĩ và quân đội Sài Gòn bắt đầu khủng hoảng, suy yếu 

 B.  So sánh lực lượng ở miền Nam phần nào có lợi cho cách mạng. 

 C. So sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, ta mạnh hơn địch cả thế và lực. 

 D.  Chính quyền và quân đội Sài Gòn khủng hoảng, suy yếu trầm trọng. 

Câu 2:  Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

 A.  Tận dụng người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mĩ. 

 B.  Rút dần quân Mĩ về nước 

 C.  Dùng người Việt đánh người Việt. 

 D.  Đề cao học thuyết Nich-xơn. 

Câu 3:  Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng khởi 1959- 1960 là gì ? 

 A.  Mĩ- Diệm ra sức phá hoại hiệp định Gionevo, thi hành chính sách “ Tố cộng, diệt 

cộng” 

 B.  Chính sách cai trị của Mĩ –Diệm làm suy yếu phong trào cách mạng Việt nam. 

    C. Ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt nam. 

 D.  Có nghị quyết 21 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam 

Câu 4:  Thủ đoạn thâm độc của Mĩ và cũng là điểm khác trước mà Mĩ đã triển khai 

trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là 

 A.  thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”. 

 B.  tăng cường quân đội Sài Gòn, có sự phối hợp đáng kể của quân đội Mĩ. 

 C.  Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương. 

 D.  tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN  

Câu 5:  Kết quả lớn nhất của phong trào “ Đồng khởi” là gì ? 

 A.  Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển 
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 B.  Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam  

 C.  Uỷ ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày 

nghèo 

 D. Phá vỡ tưng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở cấp thôn xã 

Câu 6:  Chiến thắng quân sự nào của quân dân Miền nam buộc Mĩ phải kí hiệp 

định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam? 

 A.  Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.         

 B.  Trận Điện Biên Phủ trên không. 

 C.  Đại thắng mùa xuân 1975. 

 D.  Cuộc tiến công chiến lược 1972. 

Câu 7: Vì sao Hội nghị Bộ chính trị 10-1974 quyết định chọn Tây Nguyên làm 

hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975 ? 

 A. Tây Nguyên là căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mĩ ở miền Nam 

 B.  Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, địch bố phòng có nhiều sơ hở 

 C. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung dày đặc để bảo 

vệ miền Nam 

 D.  Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, có nhiều tướng tá giỏi chỉ huy 

Câu 8:  Xương sống của chiến lược  “Chiến tranh đặc biệt” là 

 A.  dồn dân lập “ Ấp chiến lược”                   

 B.  “Bình định” toàn bộ miền Nam 

 C.  càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng       

 D.  “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” 

Câu 9:  Sự kiện lịch sử nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ 

thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công  ? 

 A.  Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 

 B.  Chiến thắng Vạn Tường                        

 C.  Chiến thắng Ấp Bắc                              

 D.  Phong trào Đồng khởi 

Câu 10:  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng lực lượng nào? 

 A.  Quân viễn chinh Mĩ, quân đội Sài Gòn cùng với vũ khí của Mĩ. 
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 B.  Quân đội Sài Gòn, do cố vấn Mĩ chỉ huy. 

 C.  Quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. 

 D.  Quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. 

Câu 11:  Tại sao  đến năm 1965, Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến 

tranh cục bộ”? 

 A.  Mĩ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh Việt Nam. 

 B.  Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đã bị phá sản hoàn toàn. 

 C.  Mĩ lo ngại ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô cho cuộc kháng chiến của nhân dân  

 D.  Mĩ muốn mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam. 

Câu 12:  Phương châm tác chiến của quân và dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh ( 

4- 1975)  là  

 A.  “ cơ động, linh hoạt, chắc thắng”. 

 B.  “ đánh ăn chắc, tiến ăn chắc”. 

 C.  “ đánh nhanh, giải quyết nhanh”  

 D.  “ thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. 

Câu 13:  Đâu là một trong những nội dung cơ bản của Hiệp định Pari (1973) về 

chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam? 

 A.  Hoa Kì công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện 

riêng, quân đội riêng, tài chính riêng. 

 B.  Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam 

 C.  Hoa Kì chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Việt Nam và rút quân dần trong thời 

hạn 5 năm.              

 D.   Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.               

Câu 14: Thắng lợi quân sự nào dẫn đến triệu tập hội nghị Pari ? 

 A.  Mậu Thân năm 1968. 

 B.  Tiến cộng chiến lược 1972. 

 C.  Thắng lơi trận Điện Biên Phủ trên không 1972. 

 D.  Thắng lợi Xuân 1975. 
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Câu 15:  Tổng thống Mĩ nào đã đưa ra chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” ? 

 A.  Ai-xen-hao B.  Ken-nơ-đi                 

 C.  Giôn-xơn D.  Ních-xơn                      

Câu 16:  Thắng lợi quân sự nào có tính chất mở màn cho việc đánh bại chiến lược “ 

Chiến lược chiến tranh đặc biệt” của Mĩ? 

 A.  Ấp Bắc. 

 B.  An Lão. 

 C.  Ba Gia. 

 D.  Đồng Khởi. 

Câu 17:  Trong thời kì từ 1954-1975, sự kiện nào là mốc đánh dấu nhân dân Việt 

Nam đã hoàn thành căn bản nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”? 

 A.  Hiệp định Pari về Việt Nam kí kết 1973. 

 B.  Cuộc tiến công chiến lược 1972. 

 C.  Cuộc Tổng tiến công và nổi Xuân Mậu Thân 1968 

 D.  Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 

Câu 18:  Thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ 

hóa” trở lại chiến tranh xâm lược? 

 A.  Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

 B.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

 C.  Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

 D.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 

Câu 19:  Thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Phi 

mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược? 

 A.  .  Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

 B.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

 C.  Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

 D.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. 

Câu 20:  Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị 

của đế quốc Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?  

 A.  Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp   
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 B.  Miền Nam là tiền tuyến, làm hậu thuẫn cho cách mạng miền Bắc  

 C.  Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò bảo vệ cách mạng XHCN ở miền Bắc 

 D.  Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định nhất.  

Câu 21:  Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa đến thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954-1975? 

 A. Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.  

 B.  Có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. 

 C.  Có hậu phương vững chắc. 

 D.  Nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

Câu 22:  Đâu là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước 1954-1975? 

 A. Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.  

 B.  Có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. 

 C.  Có hậu phương vững chắc. 

 D.  Nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

Câu 23:  Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam là gì?  

 A.  Lực lượng cố vấn Mĩ.          

 B.  Ấp chiến lược, ngụy quân, ngụy quyền.  

 C.  Ấp chiến lược             

 D.  Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, 

Câu 24:  Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là: 

 A.  Mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước từ thế giữ gìn lực 

lượng sang thế tiến công. 

 B.  Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền nam.     

 C.  Đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ chuyển từ tiến công chiến lược phát triển thành 

tổng tiến công chiến lược. 

 D.  Là thắng lợi lớn nhất oanh liệt nhất của dân tộc.          

Câu 25:  Đâu là yếu tố bất ngờ nhất của cuộc tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 

1968  

 A.  Tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất 
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 B. Tiến công vào các vị trí đầu não của địch ở Sài Gòn 

 C.  Mở đầu cuộc tiến công vào đêm giao thừa, đồng loạt ở 37 tỉnh , 5 thành phố 

 D. Tấn công vào bộ tổng tham mưu quân đội Sài Gòn 

Câu 26:  Trong thời kì từ 1954-1975, thắng lợi quân sự nào đã hoàn thành căn bản 

nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”? 

 A.  Hiệp định Pari về Việt Nam kí kết 1973. 

 B.  Cuộc tiến công chiến lược 1972. 

 C.  Cuộc Tổng tiến công và nổi Xuân 1975. 

 D.  Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 

Câu 27:  Mở đầu cuộc tiến công chiến lược 1972 quân ta tấn công vào: 

 A .Tây Nguyên 

 B.  Đông Nam Bộ. 

 C.  Tây Nam Bộ. 

 D.  Quảng trị. 

Câu 28:  Ngày 6-6-1969 gắn với sự kiện lịch sử nào ? 

 A.  Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt nam được thành lập. 

 B.  Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt nam được thành lập.  

 C.  Mĩ mở rộng leo thang phá hoại Miền bắc lần hai. 

 D.  Hội nghị cấp cao của ba nước Đông Dương.  

Câu 29:  Chiến thắng nào đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà 

diệt” ở miền Nam? 

 A.  Vạn Tường.     

 B.  Ấp Bắc                                   

 C.  Mùa khô 1966-1967. 

 D.  Mùa khô 1965-1966.    

Câu 30. Vì sao Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định được Bộ Chính trị đổi tên 

thành Chiến dịch Hồ Chí Minh? 

   A. Vì thời cơ giải phóng miền Nam đã đến. 

   B. Để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khích lệ quân dân cả nước. 
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   C. Kẻ thù đã suy yếu. 

   D. Để động viên quân và dân ta trong trận đánh cuối cùng. 

              

 

------ HẾT ------ 
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